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Beslutande
Ledamöter
Björn Jansson (S), ordförande
Conny Kristensen Gahnström (S)
Hans Klintbom (C)
Jonas Niklasson(C) (för Eva Nypelius)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Stefan Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Christer Engelhardt (S) (kl. 13.00-16.50,

Ledamöter forts.
Bodil Rosengren (V)
(13.00-14.50 §§ 48-50)

Therese Mangard (V) (kl. 14.50-17.15,
§§ 51-69,för Bodil Rosengren)
Per Edman (V) (för Lars Åkerlund)
Pär Stenegärd (C)
Karl-Johan Boberg (C) (kl. 13.00-15.30, §§ 48-51)
Bibbi Olsson (C) (kl. 15.30-17.15, §§ 52-69,
(för Karl-Johan Boberg)

§§ 48-58)

Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Adriaan van Tour (S)
Gerty Holmstedt (S) (kl. 13.00-15.30, §§ 48-51)
Mats Sundin (S) (kl. 15.30-17.15, § 52-69,

Bertil Eneqvist (S) (kl.16.50-17.15,

för Gerty Homstedt)

§§ 59-69 för Christer Engelhardt)
Hanna Lenholm (S) (för Lisa Kalström)

Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Andreas Persson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Brittis Benzler (V) (kl. 14.50-17.15, §§ 51-69)
Therese Mangard (V) (kl. 13.00-14.50,
§§ 48-50, för Brittis Benzler)

Jennie Jarve (V)
Ola Lindvall (C)
Anna-Karin Hellström (C)
(för Anna Andersson)

Rune Fröling (M) (för Håkan Onsjö)
Simon Härenstam (M)
(kl. 13.00-15.30, §§ 48-51)
Robin Storm (M) (kl. 15.30-17.15,
§§ 52-69, för Simon Härenstam)

Annamaria Bauer (V)
Kenneth Lindblad (V) (för Eva Room)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP) (kl. 13.00-15.55, §§ 48-52)
Karl-Allan Nordblom (MP) (kl. 15.55-17.15,
§§ 53-69, för Cecilia Nygren)

Inger Olofsson (C)
Alexander Jansson (C)
Anders Skantz (M)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Jan Lundgren (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Torgny Ammunet (S) (för Mona Magnusson)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP) (kl. 13.00-14.50, §§ 48-50)
Isabel Enström (MP) (kl. 14.50-17.15,
§§ 51-69, för Viveca Bornold)
Matias Lundström (MP)

Kerstin Löfgren-Dahlström (C) (kl. 13.00-15.30,
§§ 48-51)

Andreas Nypelius (C) (kl. 15.30-1.15, §§ 52-69,
Bo Björkman (S)
för Kerstin Löfgren-Dahlström)
Anna Enström (S)
Anders Larsson (C)
Charlotte Andersson (S) (för Linda Gardell)
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ledamöter forts.
Eva Engström (C)
Margareta Persson (M)
Mats Hedström (M)
Mats-Ola Rödén, (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
(kl. 15.30-17.15, §§ 52-69)
Sara Mingert (FP) (kl.13.00-15.30,
§§ 48-51, för Johan Malmros)

2011-02-21

Icke tjänstgörande ersättare
Birgitta Eriksson (S)
Maj Jonsson (S)
Per-Anders Croon (M)
Jacob Dygeus (M)
Magnus Jönsson (M)
Marie Wärn (M)
Bror Lindahl (FP)
Olof Pettersson (C)

Lotta Jakobson (FP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 48
Almi Företagspartner Gotland AB informerar om sin verksamhet

Ordföranden hade bjudit in Almi Företagspartner Gotland för att informera om sin
verksamhet.
Elisabeth Kalkhäll, VD och affärsrådgivare på Almi Företagspartner Gotland AB,
informerade om verksamheten.
Fråga:
Fråga ställdes av Bodil Rosengren (V) om det finns några krav eller kriterier på att
företag som får del av ALMI:s tjänster ska vara klimatneutrala.
Frågan besvarades med att några sådana krav inte finns uppställda och att man i
övrigt följer den regionala tillväxtplanen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 49
Beteckningar regionfullmäktige och regionstyrelse
KS2011/11-00

- Ledningskontoret 2011-01-12
- Regionstyrelsen 2011-01-27, § 9

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget och föreslagit att beteckningen regionfullmäktige ska börja användas från och med 1 mars 2011. Kontoret har avgett
remissvar på ”Delbetänkandet Gotland – användningen av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse” SOU 2010:94 och däri uttryckt sin tillfredsställelse
med utredningens förslag och framhållit att det ska bifallas.
Utredningen om den statliga regionala förvaltningen har föreslagit att Gotland får
möjlighet att använda sig av ovanstående beteckningar i likhet med övriga landsting
som omfattas av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Ändringen enligt författningsförslaget ska träda i kraft den 1 juli 2011.
Regionstyrelsen har föreslagit att beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse ska användas i enlighet med utredningens förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Hans Klintbom (C) och Lars Thomsson (C).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse i enlighet med
Utredningens förslag ska användas inom Region Gotland.

• Styrelsen får i uppdrag att fastställa övriga beteckningar inom kommunen som
berörs av ändringen till begreppet Region Gotland.
Expedieras:
Regionstyrelsen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 50
Ändring av reglementen p.g.a. ny förvaltningsorganisation
KS2008/278-00

- Kommunfullmäktige 2010-04-26, § 54
- Kommunstyrelsen 2010-11-15, § 291
- Ledningskontoret 2011-01-25 och 01-27
- Regionstyrelsen 2011-01-27, § 10

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att revidera de reglementen som berör den nya
samhällsbyggnadsförvaltningen; kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt tekniska nämnden.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till revidering av reglementena för dessa
nämnder. Regiondirektören har i PM klargjort om jävsriskerna i den nya
organisationen.
Anförande:
Anförande hölls av Gustaf Hoffstedt (M).
Yrkanden:
• Mats-Ola Rödén (FP) yrkade på att ärendet skulle återremitteras. I detta
instämde Mats Hedström (M), Inger Harlevi (M), Anna Hrdlicka (M) och
Lena Celion (M).
•

Lars Thomsson (C) biföll regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att
regiondirektörens PM skulle biläggas beslutet. I detta tilläggsyrkande instämde
Mats Hedström (M), Stefaan De Maecker (MP), Anna Hrdlicka (M) och
Lena Celion (M).

•

Åke Svensson (S) biföll, med instämmande av Bo Björkman (S), Hans Klintbom (C)
och Daniel Bergvall (MP), regionstyrelsens förslag och yrkade att ärendet skulle
avgöras på mötet.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöra på mötet eller om det skulle
återremitteras och förklarade sig anse att det skulle avgöras på mötet. Omröstning
begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Mats-Ola Rödéns yrkande. 52
ledamöter röstade ja. 19 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var
och en röstade.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

77

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 50 forts.
Därefter ställde ordföranden proposition på regionstyrelsens förslag och förklarade att det
hade bifallits. Slutligen ställdes proposition på Lars Thomssons yrkande om att PM:et
skulle biläggas. Kommunfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag och även
yrkandet om att bifoga PM:et.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Reglementena för byggnadsnämnden, kommunstyrelsen (regionstyrelsen),
miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden ändras i enlighet med
det upprättade förslaget.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden

Justerande:

Regiondirektörens PM bifogas protokollet.

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 51
Brf Åkerlyckan i Hörsne; borgensåtagande
KS2011/7-04
- Ledningskontoret 2011-01-04
- Regionstyrelsen 2011-01-27, § 23

Bostadsrättföreningen (Brf) Åkerlyckan i Hörsne beviljades 1996 ett lån på drygt
7,1 miljoner kronor. Detta borgensåtagande går nu ut och banken är inte beredd att
förlänga lånen om inte Region Gotland åtar sig att borga för de nya lånen som är
tioårigt. Det nuvarande lånebeloppet är på nästan 6,8 miljoner kronor. De har
amorterat ca 300 000 kronor. Det nya lånet kommer att amorteras med 69 000
kronor årligen.
Brf Åkerlyckan har även ett lån till Region Gotland på ca 3,5 miljoner kronor som
amorteras med 100 000 kronor per år. Region Gotland innehar 3 av 12 bostadsrätter
tidigare innehade man 5 av bostadsrätterna.
Ledningskontoret har föreslagit att Region Gotland ska borga för lånet.
Kommunstyrelsen har föreslagit att Brf Åkerlyckan ska beviljas en 10-årig borgen.
Anförande:
Anförande hölls av Gustaf Hoffstedt (M).
Yrkanden:
•

Stefan Wramner (M) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP), avslag
på regionstyrelsens förslag.

•

Åke Svensson (S) biföll, med instämmande av Lars Thomsson (C)
regionstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Stefan Wramners yrkande
och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
JA för regionstyrelsen förslag och NEJ för Stefan Wramners yrkande. 52 ledamöter
röstade ja. 19 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 51 forts.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Brf Åkerlyckan beviljas en 10-årig borgen för ett lån på högst 6 798 046 kr.

Reservation:
Lena Celion, Gustaf Hoffstedt, Anna Hrdlicka, Inger Harlevi, Stefan Wramner,
Jenny Guteäng, Rune Fröling, Simon Härenstam, Rolf Öström, Lilian Edwards,
Anders Skantz, Lena Simonson, Peter Wigren, Margareta Persson och Mats
Hedström, samtliga (M) reserverade sig mot beslutet.
Expedieras:
Ledningskontoret KLS/ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

80

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 52
Motion. Meddelarfrihet vid upphandling
KS2009/360-00

- Motion 2009-09-15
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-19, § 246
- Ledningskontoret 2010-12-10
- Regionstyrelsen 2011-01-27, § 13

I en motion har Björn Jansson (S) förslagit att det vid kommunal upphandling av
verksamheter införs krav om meddelarskydd för företag, motsvarande den som
gäller för offentligt anställda. I motionen anges att för alla verksamheter som
finansieras med offentliga medel ska det finnas möjligheter att kunna påtala
missförhållanden utan att överordnade eller andra i organisationen får efterforska
källan. Ordalydelsen i förslaget är ”att Gotlands kommun i all sin upphandling inför
kravet om meddelarskydd för anställda i samtliga verksamheter som finansieras av
offentliga medel”.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås med motiveringen att en
sådan bestämmelse inte har prövats rättsligt och ”att en eventuell prövning med stor
sannolikhet” skulle innebära att ett sådant mål förlorades.
Regionstyrelsen har förslagit att motionen ska bifallas.
Yrkanden:
• Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP) och
Lena Celion (M), att motionen bifalls på så sätt att det är upp till varje nämnd att
avgöra frågan om meddelarfrihet.
•

Mats Sundin (S) biföll, med instämmande av Anna-Maria Bauer (V),
regionstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons yrkande
och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls.
Expedieras
Alla nämnder
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 53
Motion. "Alla i skolan policy"
KS2010/135-80

- Motion 2010-03-29
- Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-16, § 79
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2010-06-10, § 69
- Socialnämnden 2010-09-15, § 97
- Ledningskontoret 2010-10-26
- Arbetsutskottet 2010-12-07, § 278
- Regionstyrelsen 2011-01-27, § 14

Janica Sörestedt (S) och Anette Medbom (S) har i en motion föreslagit att socialförvaltningen bildar en insatsgrupp med utgångspunkt från betänkandet SOU
2010:15. De har även föreslagit att barn- och utbildningsförvaltningen inför en s.k.
”alla i skolan policy” och att det utvecklas en metod för att få alla elever att vara
närvarande såväl på högstadiet som på gymnasiet. De tar sin utgångspunkt i SOU
2010:15 som presenterade förslag på hur man ska förhindra att unga rekryteras till
kriminalitet men även kunna bistå unga att lämna ett kriminellt liv.
Barn- och utbildningsnämnden uppger i sitt remissyttrande att en arbetsgrupp inom
BarnSam bereder frågan om en insatsgrupp från berörda förvaltningar.
Målsättningen är att utarbeta rutiner och samverkansformer ”för att tidigt bryta
skolfrånvaro som riskerar att bli omfattande”. Rektorerna som redan har ansvaret att
förhindra ogiltig frånvaro i skolan bedriver ett pågående arbetar med detta genom
rektorsnätverket.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden påpekar i sitt remissyttrande att frånvaron
är en prioriterad fråga och att den ingår som en av nämndens framgångsfaktor i
styrkortet. Den rekommenderar även samtliga sina verksamheter att tydliggöra
rutinerna kring elevernas frånvaro. Någon särskild policy anses därför inte behövas.
Motionens förslag avstyrks.
Socialnämnden har tillstyrkt motionen avseende intentionen om sociala insatsgrupper men föreslår att sådana inte inrättas innan riksdagen beslutat därom. Under
tiden inventeras behov och förutsättningar inom ramen för samverkansprojektet
”Tryggare Gotland”.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 53 forts.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks vad avser sociala insatsgrupper men att ett införande avvaktas tills beslut i frågan fattats av riksdagen. En
”alla i skolan policy” avslås med motiveringen att liknande arbete redan pågår.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen i princip bifalls men riksdagens
ställningstagande ska avvaktas. Elevers frånvaro är en angelägenhet för många
nämnder och denna bör inarbetas i styrkorten.
Anförande:
Anförande hölls av Janica Sörestedt (S).
Janica Sörestedt (S) föreslog, med instämmande av ordföranden att en redaktionell
ändring i regionstyrelsens förslag skulle göras genom att bortagande av orden ”i
princip”. Alla ledamöter var överens om detta.
Kommunfullmäktiges beslut
•

Förslaget om bildande av sociala insatsgrupper bifalls men riksdagens
ställningstagande ska avvaktas.

• Eftersom frågan om elevers närvaro i skolan på olika sätt är angelägenhet för
många nämnder bör den arbetas in i styrkorten.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret ARU/folkhälsoenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 54
Motion. Stärk nätverket BarnSam – åtgärder för barn och
ungdom
KS2010/134-80

- Motion 2010-03-29
- Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-16, § 80
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2010-08-19
- Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-24, § 85
- Socialnämnden 2010-09-15, § 96
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010- 10-25, § 478
- Ledningskontoret 2010-10-08
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-07, § 277
- Regionstyrelsen 2010-01-27, § 16

Stefan Nypelius (C) har i motion yrkat att nätverket BarnSams roll ska stärkas och
att låta utreda möjligheten till att skapa ”förtida ekonomiska avsättningar” för barnoch ungdomsinsatser. I motionen föreslås också att förutsättningarna utreds om
förbättrade metoder och uppföljning av tidiga åtgärder för barn och ungdom inom
ramen för styrkortet, alternativt som ett socioekonomiskt bokslut.
Barn- och utbildningsnämnden anser att innebörden av en stärkt roll för BarnSam
skulle behöva förtydligas. En uppföljningsmodell liknande den som efterfrågas i
motionen finns men den skulle kunna utvecklas.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har svarat direkt (utan hörande av sin
nämnd) med att tillstyrka motionen och de hänvisar till Barnsams eget förslag om
ett förstärkt och vidareutvecklat BarnSam.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen tillstyrks med hänvisning
till Styrgruppen för BarnSams förslag. Förslaget går ut på att vidareutveckla och
stärka BarnSam och att resurser tillförs 2011 med 2,5 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att motionen bifalls.
Socialnämnden har föreslagit att motionen tillstyrks. I sitt svar påpekar de att mer
resurser behöver tillföras till BarnSam för att kunna genomföra efterfrågad
förändring. Styrgruppen för BarnSam har i särskild skrivelse till kommunstyrelsen
tidigare redogjort för detta. De påpekar att ett socioekonomiskt bokslut är en
komplicerad process och att metoden bör användas selektivt och inom områden där
beslut redan finns.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 54 forts.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt motionen och har delat nämndernas
bedömning och föreslår att en kraftsamling sker runt BarnSam i dessa frågor. Det är
realistiskt att resursbehovet för en fullskalig verksamhet är ca 2,5 miljoner kronor.
En närmare beskrivning av hur en sådan verksamhet ska fungera lämnas till
budgetberedningen.
Regionstyrelsen har bifallt motionen på så sätt att till budgetberedningen föreslå att
BarnSams verksamhet förstärks och att samverkan i gränsöverskridande frågor sker
genom samordnade uppdrag. Socioekonomiska analyser ska prövas i anslutning till
”lämpliga projekt”.
Anföranden:
Anföranden hölls av Stefan Nypelius (C) och Brittis Benzler (V).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på följande sätt
Socialnämnden och BarnSam får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2011 med förtydligad beskrivning av ett förstärkt BarnSam med
fokus på barns och ungdomars psykiska ohälsa, inklusive budget för återstående resursbehov.
Regionstyrelsen (ledningskontoret) får i uppdrag att medverka till att
samverkan och samordning i övriga gränsöverskridande frågor kommer till
stånd och upprätthålls genom samordnade uppdrag i ledarkontrakt för
berörda chefer samt genom nätverksarbete.
Regionstyrelsen (ledningskontoret) får i uppdrag att dels bevaka möjligheter
och medverka till prövning av socioekonomiska analyser i anslutning till
lämpliga projekt eller insatser för barn och ungdomar, dels belysa frågan om
sociala fonder motsv.

Expedieras:
BarnSam
Barn- och utbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden , Ledningskontoret
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 55
Motion. Insatser för unga som isolerar sig i hemmet
KS2010/206-89

- Motion 2010-04-24
- Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-22, § 97
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-10-25, § 477
- Ledningskontoret 2010-10-08
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-07, § 279
- Regionstyrelsen 2011-01-27, § 17

I en motion har Brittis Benzler m.fl. (V) föreslagit att insatser för ungdomar som
isolerar sig i hemmet ska förbättras och samordnas. Dessa unga riskerar att ”fastna i
hemmet” istället för att delta i arbetsliv eller studier.
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att BarnSam ska få i uppdrag att
utarbeta en förvaltningsövergripanden handlingsplan för att snabbt och effektivt
kunna sätta in förebyggande insatser. De har även föreslagit att kommunstyrelsen
utreder ”möjligheterna att bilda ett utredningsteam för konkreta insatser främst för
ungdomar i högstadieålder och uppåt”. Av yttrandet framgår att BarnSam (med
representanter från grundskolan och gymnasieskolan) både kartlagt och gett förslag
på insatser för ”hemmasittarna”. Positiva förbättringar har nåtts genom att personer
med neuropsykiatrisk diagnos följs upp i särskilda resursgrupper.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har förklarat att det är ett viktigt område som belyses
i motionen och refererar till sedan 2009 pågående arbete i BarnSam för gruppen
”hemmasittare”. Avslutningsvis anser de att motionens intentioner på så vis har
tillgodosetts.
Ledningskontoret har i sitt förslag till beslut tillstyrkt motionen med hänvisning till
pågående arbete i BarnSam samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
BarnSam har givit frågan hög prioritet och i detta nätverk ingår sedan 2010
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vilket bör borga för ett enhetligt
synsätt.
Regionstyrelsen har förklarat det angeläget att pågående insatser når sitt syfte och
motionen tillstyrks med hänvisning till pågåenden arbete i BarnSam: Styrelsen
uppmanar därför barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden att följa arbetet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 55 forts.
Anföranden:
Anföranden hölls av Brittis Benzler (V) och Lena Celion (M).
Kommunfullmäktiges beslut
•

Med hänvisning till vad som anförts anses motionen besvarad.

Expedieras:
BarnSam
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret ARU/Folkhälsoenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 56
Motion. Utemiljö som lockar till lek och utevistelse
KS2010/205-33

- Motion 2010-04-22
- Tekniska nämnden 2010-08-25, § 169
- Kultur- och fritidsnämnden 2010-09-21, § 98
- Byggnadsnämnden 2010-10-25, § 198
- Ledningskontoret 2010-11-15
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-07, § 280
- Regionstyrelsen 2011-01-27, § 18

I en motion har Brittis Benzler m.fl. (V) föreslagit att det ska göras en satsning på
bättre utemiljö för barn och unga. De har i motionen angett en rad förslag på vad
som kan göras. De nämner även i motionen det program för lekplatser som tekniska
nämnden har antagit.
Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig bakom intentionerna i motionen och
redogör för vad de under senare tid har åstadkommit. De nämner också att en
barnchecklista finns framtagen.
Byggnadsnämnden har i sitt förslag till beslut över motionen, ställt sig bakom
samhällsbyggnadsförvaltningens remissyttrande som, bl.a. visat på möjligheten att
använda sig av kommunens ungdomslots för att skapa bättre utemiljöer för barn och
ungdomar. De nämner som exempel ombyggnaden av Slite centrum som fick till
resultat att en skateboardplats kom till stånd. Nämnden redogör kortfattat för vad
som gjorts för att följa det framtagna lekplatsprogrammet men medger också att
detta har drabbats av förseningar pågrund av en begränsad ekonomi.
Tekniska nämnden har även de ställt sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag till remissyttrande, som refereras ovan.
Ledningskontoret har gjort en sammanfattning av inkomna remissyttranden och
föreslagit att motionen anses besvarad med dessa samt kontorets utlåtande. I sitt
utlåtande har kontoret understrukit vikten av ett hälsofrämjande arbete för barn och
ungas fysiska miljö Kontoret redogör också för eget pågående arbete, i bred
samverkan, med att ta fram strategier och åtgärdsplan för att öka barn och
ungdomars fysiska aktivitet men även att ge dessa goda matvanor.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 56 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att det lekplatsprogram
som byggnadsnämnden och tekniska nämnden refererar till bör utvidgas till att
också omfatta skolgårdar och gårdarna vid förskolorna.
Anförande:
Anförande hölls av Åke Svensson (S).
Yrkande:
•

Brittis Benzler (V) och Johan Malmros (FP) yrkade bifall till motionen med
tilläggsyrkande om att dessutom ska det lekplatsprogram som byggnadsnämnden
och tekniska nämnden refererar till utvidgas så att det också omfattar skolgårdar
och gårdarna vid förskolorna.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Brittis Benzlers yrkande
och förklarade sig anse att Brittis Benzlers förslag vunnit majoritet.
forts.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls, dessutom ska det lekplatsprogram som byggnadsnämnden och
tekniska nämnden refererar till utvidgas så att det också omfattar skolgårdar och
gårdarna vid förskolorna.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 57
Medborgarförslag; nyinkomna
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Birgitta Holmqvists medborgarförslag om att vårdcentral och
folktandvård åter anordnas på Gråbo.

KS 2010/506
2010-12-06

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Åsa M. Nilssons medborgarförslag om att Gotlands Energi AB
skall redogöra för sitt handhavande av fjärrvärmen på Gotland.

KS 2010/510
2010-12-09

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till Gotlands Energi AB.
Fredrik Sundblads medborgarförslag om att anlägga två
farthinder på vägen genom Gustavsvik.

KS 2010/512
2010-12-02

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Urban Roos´ medborgarförslag om att införa operativsystemet
Windows 7 på kommunens datorer.

KS 2010/507
2010-12-07

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till regionstyrelsen.
Tenny Larssons medborgarförslag om att införa datumparkering i KS 2010/541
2010-12-19
tätorterna för att underlätta snöröjningen.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Eva Amlinger Öbergs medborgarförslag om att anlägga
pulkabacke och grillplats på gamla soptippen i Hemse.

KS 2011/15
2011-01-05

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kultur- och
fritidsnämnden.
Katja Eneqvists medborgarförslag om att anordna frizoner från
nyårsraketer och smällare, t.ex. Sundre och Fårö.

KS 2011/14
2011-01-05

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till regionstyrelsen.
Per-Olof Håkanssons medborgarförslag om att en varningsskylt KS 2011/25
sätts upp vid infarten till Fårösund om att vägarna i Fårösund inte 2011-01-17
sandas vintertid.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 57 forts
Villy Larssons medborgarförslag om att kommunen skall ordna
med och delvis bekosta snöröjningen till vårdtagare i
hemtjänsten.

KS 2011/23
2011-01-13

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Annika Jacobssons medborgarförslag om att återinföra
grindhämtningen av plast, metall och papper.

KS 2011/27
2011-01-18

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Hans Olssons medborgarförslag om att obelagda grusvägar i När KS 2011/29
2011-01-20
skall förses med permanent beläggning.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Åsa Ahlqvists medborgarförslag om att anlägga vägbulor framför KS 2011/40
2011-01-24
husen vid Snäckgärdsvägen 56-64.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
Kjell Wollbos medborgarförslag om att tidpunkten för
slamtömning av trekammarbrunn preciseras till hämtningsdag i
stället för som nu inom en 4-veckorsperiod.

KS 2011/41
2011-01-27

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.
KS 2011/52
Anette Wesströms, Inger Jacobssons och Ewa Nilssons
medborgarförslag om att göra om seniorboendet Kråkan i Hemse 2011-01-27
till trygghetsboende.

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.
Anette Wesströms, Inger Jacobssons och Ewa Nilssons
medborgarförslag om att göra Silvergatan 12 i Hemse till ett
boende för palliativ vård.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.
Kommunfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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KS 2011/53
2011-01-27

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 58
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Birgitta Anderssons medborgarförslag om att äldre- och handikappverksamheten
samt de utvecklingsstördas verksamhet undantas från nedskärningar i 2010 års
budget.
• Socialnämndens beslut 2010-12-08, § 142

•

Hanna Landergrens medborgarförslag om samarbete mellan polis, socialtjänst och
skola.
•

Regionstyrelsens beslut 2011-01-27, § 15

•

Arne Hanssons medborgarförslag om att verka för att Gotlands kommun blir en
rådjursfri kommun.
• Regionstyrelsens beslut 2011-01-27, § 20

•

Lena Hejdenbergs medborgarförslag om att låta arbetslösa ungdomar hjälpa äldre
och dementa till utevistelse/promenader.
• Socialnämndens beslut 2010-12-08, § 139

•

Lena Hejdenbergs medborgarförslag om att låta arbetslösa ungdomar hjälpa till att
föra världsarvet vidare.
• Byggnadsnämndens beslut 2010-12-08, § 234

•

Ingrid Rosenbergs medborgarförslag om nybyggnation av bostäder i Slite.
• AB GotlandsHems beslut 2011-02-07

•

Carina Thoréns medborgarförslag om att korttidsboende, växelvård, trygghetsplatser och palliativ vård ska finnas i Hemse.
• Socialnämndens beslut 2010-12-08, § 140

•

Angelica Dunstrands medborgarförslag om trygghetsplatser, växelvårdsplatser och
palliativa platser i Hemse.
• Socialnämndens beslut 2010-12-08, § 141

•

Curt Redners medborgarförslag om förbud mot lösgående katter i större
tätbebyggda bostadsområden.
• Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2010-12-01, § 140

Kommunfullmäktiges beslut
• Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till
handlingarna.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 59
Interpellation. Upphandling av hotell- och logitjänster
KS 2010/520-05

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Inger
Harlevi (M) om upphandling av hotell- och logitjänster. Inger Harlevi tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010- 11-29

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 60
Interpellation. Jämställda löner inom barn- och utbildningsnämnden
KS 2010/532-02

Interpellationen utgår och besvaras vid nästa sammanträde.
Interpellation 2010-12-12

Kf § 61
Interpellation. Redovisning av kostnader för kongresshallen
KS 2010/527-04

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Mats
Hedström (M) om redovisning av kostnader för kongresshallen. Mats Hedström
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010-12-11

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 62
Interpellation. Kvalitetssäkring gällande avancerad sjukvård i
hemmet, ASIH
KS 2010/520-05

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Anna Hrdlickas (M) om kvalitetssäkring gällande avancerad
sjukvård i hemmet, ASIH. Anna Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2010-12-13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 63
Interpellation. Konsultcheckar
KS 2010/531-90

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Anders
Skantz (M) om s.k. konsultcheckar. Anders Skantz tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010-12-10

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 64
Interpellation. Införande av garanti för sammanboende
KS 2010/528-83

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Mats
Hedström (M) om införande av garanti för sammanboende. Mats Hedström tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010-12-11

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 65
Interpellation. Kallelser och protokoll från samtliga nämnder som
PDF-filer
KS 2010/529-10

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om kallelser och protokoll från samtliga nämnder som PDF-filer. Anna
Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls
också av Lars Thomsson (C).
Interpellation 2010-12-12

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

95

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 66
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Mats Hedström m.fl. (M)
Upphandling av lokalt producerade livsmedel

KS 2011/96-05

Anna Hrdlicka (M)
Begränsa tillgängligheten till internetsidor med explicit sexuellt
eller våldsamt innehåll

KS 2011/109-611

Mats Hedström (M)
Tempoärt lokalt parkeringstillstånd för rörelsehindrade

KS 2011/110-90

Anders Skantz (M)
Tillgänglighetsanpassning av Roma- och Solbergabadet för
funktionshindrade

KS 2011/111-72

Johan Malmros (FP)
Ökat demokratiskt inflytande med modern informationsteknik

KS 2011/112-00

Eva Nypelius (C)
Beläggningsprogram för enskilda vägar

KS 2011/113-31

Alexander Jansson m.fl. (C)
E-postadress åt alla förtroendevalda samt möjlighet till bärbar
dator, alternativt läsplatta m.m.

KS 2011/114-10

Torgny Ammunet (S)
Ny- och ombyggnad av lokaler bör ske med metoden ”design
med omtanke”

KS 2011/115-02

Jennie Jarve m.fl.(V)
Habiliteringsersättning till personer som har sysselsättning enligt
socialtjänstlagen

KS 2011/131-87

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 67
Interpellationer; nya
Eva Engström (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om offentlig upphandling av närproducerade livsmedel.
KS 2011/121

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om problemen med avfall vid komposteringsanläggningen i Roma. KS 2011/116
Rune Fröling (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) ställa interpellation om förorening av Burgsviken. KS 2011/119
Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) ställa interpellation om finansiering av bussiga kortet. KS 2011/118
Lilian Edwards (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation om att verka för färre avbrutna
graviditeter och färre klamydiafall. KS 2011/117
Mats Hedström (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om beredskapsplan vid eventuell cryptosporidium
(bakterier) olycka. KS 2011/120
Kommunfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 68
Fråga
•

Kerstin Kalström (C) fick tillstånd att ställa en fråga om problemen med avfall på
Ragnsells komposteringsanläggning i Roma: Finns det en planerad sanering av
området och uppfyller de sin del av avtalet? Frågan besvarades av tekniska
nämndens ordförande Tommy Gardell (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

98

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 69
Information
Till handlingarna lades:
•

Länsstyrelsens beslut 2011-01-11 om förordnande av begravningsombud
2011-2014

•

Länsstyrelsens i Gotlands län skrivelse 2011-01-18 om tillsyn av
överförmyndarnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2011-02-21
Omröstning § 50

Ärende: Ändring av reglementen för byggnadsnämnden, regionstyrelsen,
miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Mats-Ola Rödens återremissyrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Hans Klintbom (C)
Jonas Niklasson (C)
Lars Thomsson (C)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Stefan Nypelius (C)
Christer Engelhardt (S)
Hanna Lenholm (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Andreas Persson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Therese Mangard (V)
Jennie Jarve (V)
Ola Lindvall (C)
Anna-Karin Hellström (C)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Charlotte Andersson (S)
Bodil Rosengren (V)
Per Edman (V)
Pär Stenegärd (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Adriaan van Tour (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Kenneth Lindblad (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Inger Olofsson (C)

Följande röstade ja: forts.
Alexander Jansson (C)
Jan Lundgren (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Torgny Ammunet (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Lundström (MP)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Björn Jansson (S) ordförande
Följande röstade nej:
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Rune Fröling (M)
Simon Härenstam (M)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Anders Skantz (M)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Mats Hedström (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Sara Mingert (FP)
Lotta Jakobson (FP)

Ärendenr. KS 2008/278-00

Ledningskontoret

Handlingstyp
27 januari 2011

Bilaga § 50

Några klargöranden om jävsrisker i den nya
samhällsbyggnadsorganisationen
Om jäv.
Den nya samhällsbyggnadsorganisationen har diskuterats utifrån risker med att
jäv kan uppkomma i olika situationer. Det handlar om tillsynsjäv och
delikatessjäv.
Tillsynsjävet innebär att samma person i den kommunala förvaltningen inte
kan arbeta med driftsfrågor samtidigt som den har ett tillsynsansvar.
Jävsreglerna tar fasta på den enskilde tjänstemannen eller förtroendevalde.
Därför finns inget hinder för en sammanslagen förvaltning där både
tillsynsfrågor och driftsfrågor ingår. Det avgörande är vad var och en gör.
Gränsdragningen inom förvaltningen måste vara tydlig mellan drift och tillsyn.
Vad gäller den politiska organisationen måste den vara åtskiljd så att inte
samma nämnd har tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver.
Delikatessjäv kan uppkomma i en sammanslagen förvaltning i enskilda fall.
Delikatessjäv handlar om något som kan rubba förtroendet för tjänstemannens
opartiskhet. Det kan t ex handla om att en förvaltningschef på något sätt
försöker påverka den tjänsteman i förvaltningen som arbetar med tillsyn av den
egna verksamheten och hur denna skall bedrivas. Redan risken för rubbad
opartiskhet kan medföra jäv.
Tillsynsjäv är uteslutet.
I den nya samhällsbyggnadsorganisationen är tillsynsjäv uteslutet. Följande
faktorer i organisationsbygget garanterar det:
1. Nämndorganisationen är åtskiljd och de båda myndighetsnämnderna
(BN och MHN) har inga driftsuppgifter.
2. Respektive nämnd har ett helt verksamhets- och budgetansvar. De kan
ge instruktioner till förvaltningen och verksamhetsresultat likväl som
ekonomiska resultat skall redovisas till nämnden.
3. Nämnden delegerar myndighetsuppgifter direkt till
myndighetsavdelningens avdelningschef eller till handläggande
tjänsteman på myndighetsavdelningen.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland
Ledningskontoret

4. Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppbyggd av avdelningar där
tillsyns- och driftsuppgifter är åtskiljda. Det finns inga personer som
arbetar både med driftsuppgifter och tillsyn av den egna verksamheten.
Delikatessjäv kan undvikas.
Delikatessjäv kan aldrig helt uteslutas då det handlar om hur utomstående kan
uppfatta saker. Delikatessjäv bör dock kunna undvikas i den nya
sammanslagna samhällsbyggnadsförvaltningen. Följande faktorer motverkar
delikatessjäv:
1. Förvaltningen har en avgränsad myndighetsavdelning vars chef tillsätts,
lönesätts, utvecklas och avvecklas av regiondirektören på uppdrag av
Regionstyrelsen.
2. Regionens linjeorganisation innebär sedan att avdelningschefen i sin tur
tillsätter, lönesätter, utvecklar och avvecklar avdelningens enhetschefer.
Enhetscheferna har sedan samma ansvar mot enhetens medarbetare,
dvs tillsätta, lönesätta, utveckla och avveckla.
3. Varje chefsnivå i organisationen har ett helt verksamhets-, ekonomioch personalansvar. Det innebär att enheterna vid
myndighetsavdelningen får sina uppdrag av myndighetsnämnden och
återrapporterar ekonomi och verksamhet till den.
4. Det innebär också att förvaltningschefen ej har något direkt
personalansvar eller påverkan på lönesättningen av medarbetarna på
myndighetsavdelningen. Löneprocessen i regionen styrs av
personaldirektören på uppdrag av Regionstyrelsen. Utifrån
kollektivavtal utarbetar personaldirektören, riktlinjer, prioriteringar och
potter för lönerevisionsförhandlingar. Arbetsvärderingen (BAS) som
ska garantera likvärdig lön för likvärdigt arbete är också
personaldirektörens ansvar och gäller i hela regionen. Den individuella
värdering som ska göras av den enskilde görs av närmast överordnad
chef. Dvs i linjeorganisationen innebär det att regiondirektören
värderar avdelningschefen för myndighetsavdelning. Avdelningschefen
värderar och lönesätter sina enhetschefer som i sin tur värderar och
lönesätter sina medarbetare.

Bo Dahllöf
regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2011-02-21
Omröstning § 51

Ärende: Bostadsrättsföreningen Åkerlyckan; borgensåtagamde
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Stefan Wramners avslagsyrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Hans Klintbom (C)
Jonas Niklasson (C)
Lars Thomsson (C)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Stefan Nypelius (C)
Christer Engelhardt (S)
Hanna Lenholm (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Andreas Persson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Ola Lindvall (C)
Anna-Karin Hellström (C)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Charlotte Andersson (S)
Therese Mangard (V)
Per Edman (V)
Pär Stenegärd (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Adriaan van Tour (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Kenneth Lindblad (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Inger Olofsson (C)

Följande röstade ja: forts.
Alexander Jansson (C)
Jan Lundgren (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Torgny Ammunet (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Lundström (MP)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Björn Jansson (S) ordförande
Följande röstade nej:
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Rune Fröling (M)
Simon Härenstam (M)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Anders Skantz (M)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Mats Hedström (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Sara Mingert (FP)
Lotta Jakobson (FP)

Bilaga § 59

INTERPELLATIONSSVAR
2010-12-13

Interpellation om upphandling av logi- och hotelltjänster
Ledamoten Inger Harlevi (M) har i en interpellation till mig ställt frågor om
pågående upphandling av hotell- och logitjänster.
FAKTAUNDERLAG
Upphandling ”Hotell och logi Gotland” annonserades den 29 oktober 2010 med sista
anbudsdag 6 december och anbudsöppning 8 december 2010. Tilldelningsbeslut och
avtal planeras genomförd januari 2011, d.v.s. fortfarande råder sekretess för denna
upphandling.
Upphandlingens förfrågningsunderlag som representanten Harlevi kommenterar är
offentlig.
Upphandlingen är genomförd enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU,
2007:1091). Då upphandlingen är en ramavtalsupphandling är det LOUs 5 kap. 5 §,
ramavtal med flera leverantörer, som ligger till grund för upphandlingsförfarandet
och förfrågningsunderlaget struktur (möjligheter och begränsningar). Sedan förra
upphandlingen av samma tjänster är LOU reviderad två gånger.
För att anpassa upphandlingen på bästa sätt till kommunens upphandlingspolicy, så
efterfrågas anbud båda för;
-

hotell och annan övernattning (logi)

och
-

inom tre områden - Visby, Södra Gotland och Norra Gotland.

Vidare har man valt att anta alla leverantörer som uppfyller de formella kraven – ref
LOU 10.kap (ex. dömd för brott, bedrägeri, skatteskyldigheter mm).
Antagna leverantörer kommer att rangordnas utifrån kriteriet ”Lägst pris standard
enkelrum inklusive frukost” – inom varje område.
Fråga 1
”Varför är inte Gotlands kommun angelägen om att i anbudsförfarandet
säsongsdifferentiera prisanbuden?”

Svar:
Säsongsdifferentiera prisanbuden gör det svårt att följa principen i LOU, när man ska
rangordna de olika anbuden i en ramavtalsupphandling.

Ca: 95 % av kommunens köp av dessa tjänster genomförs utanför perioden
midsommar och vecka 32. För att undgå diskussionen om vad som är högsäsong för
hela denna målgrupp, så finns följande krav i förfrågningsunderlaget:
”Priserna som anges (dvs. i anbudet) skall vara ett max pris, om lägre dagspriser eller
rabatter ges ska dessa kunna nyttjas av köparen”.
Fråga 2
”Vilken vits är det med att ta in anbud som innebär att man ändå alltid måste ringa och
fråga om aktuellt pris?”

Svar:
Vid alla avrop/beställningar som görs så krävs det en eller annan form för dialog –
som oftast sker detta per telefon. I denna kommunikation genomförs en dialog om
kundens/beställarens behov – leverantörens erbjudande och slutligen ett avtal där
priset ingår.
Fråga 3
”Eller betalar kommunen glatt och villigt sommarpriser mitt i vintern?”

Svar:
Nej – se svar fråga 1 och 2. Till grund för alla upphandlingar är LOU, kommunens
upphandlingspolicy och högst mervärde för kommunen.
Fråga 4
”Beträffande andra hotelltjänster t ex konferensrum, så är situationen likartad. Även där
kan en säsongsdifferentiering spara in på de kommunala kostnaderna.”

Svar:
I förfrågningsunderlaget så har vi efterfrågade priser på dessa tjänster, men dessa
utvärderas inte (dvs. tjänsterna som erbjuds rangordnas inte mellan de olika
anbudsgivarna). För att kommunen ska få bästa pris året runt på dessa tjänster – så
finns följande krav i förfrågningsunderlaget:
”Rabatter på kurslokaler och bespisning exklusive alkoholfri dryck skall anges som
% -vis rabatt på leverantörens till varje tid vägledande priser och är gällande för hela
avtalsperioden. Uppgifterna skall anges i enlighet med prismatrisen.”
Åke Svensson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 2011-02-21
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Bilaga § 61

Interpellation om redovisning av kostnader för
kongresshallen
Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation till mig ställt frågor om
redovisning av kostnader för kongresshallen.

Frå ga 1.
”Var och hur har markkostnaden bokförts när den inte finns upptagen som kostnad
för kongresshallen?”

Svar:

Förvärvet av fastigheten med tillhörande byggnad genomfördes och avslutades innan
beslutet att bygga en kongresshall togs. När kongresshallsprojektet startades, var en
av förutsättningarna för projektet en byggklar tomt. Av detta skäl har även rivningen
av det f.d. Ica-lagret redovisats separat.

Frå ga 2.
”Varför har inte Karl-Gustaf Roos undertecknat slutredovisningen?”

Svar:

Karl-Gustaf Roos slutade sin anställning vid Gotlands kommun i maj 2007, och var
inte längre anställd när slutredovisningen gjordes och undertecknades.

Frå ga 3.
”Vem har fattat beslut och till vilken kostnad, om utökningen av kongresshallen från
800 platser med möjlighet till utökning med 200 platser när så erfordras?”

Svar:

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2004, KS § 240, att:
” Upphandlingsarbetet avseende byggandet av kongresshallen skall påbörjas varvid
anbudsinfordran skall innehålla de lokaloptioner som ledningskontoret föreslagit.”
Beslutet hade föregåtts av arkitektens presentation av utformningen av byggnaden
för kommunstyrelsen den 22/4 2004, samt en kostnadskalkyl av extern konsult med
grund i sy stemhandlingarna. Sy stemhandlingarna redovisade den nu uppförda
byggnaden med 600 platser samt två gånger 200 platser, vilka kan sammankopplas till
en stor hall för 1000 personer. Vidare redovisade systemhandlingarna scenen i dess
nuvarande utformning. Projektkostnaden beräknades vid detta tillfälle till 125 Mkr.
I januari 2005, KS § 26, informerades kommunstyrelsen om att projekt-kostnaden
bedömdes till 136,5 Mkr, inklusive en föreslagen kontorsvåning, AV-utrustning och
visst möblemang.
I februari 2005, KS § 31, beslutade kommunstyrelsen att påbörja byggnationen, och
antog generalentreprenör.
Åke Svensson
Kommunstyrelsens ordförande

Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 2011-02-21
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Bilaga § 62

Interpellation om kvalitetssäkring gällande avancerad
sjukvård i hemmet, ASIH
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation till mig ställt frågan hur kvalitet och
säkerhet i vården för patienter inom ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet)
säkras efter gjorda omorganisationer.
ASIH är en stödresurs för att kunna ge avancerad sjukvård i hemmet till
patienter som annars skulle ha krävt sjukhusvård. Denna resurs organiseras
sedan tidigare med egna sjuksköterskor i primärvård och från den onkologiska
enheten, bl. a. med uppbackning av läkare och sköterskor vid avdelning A3 på
Visby lasarett. Denna organisation har inte förändrats.
I april 2010 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) att genomföra en
organisationsförändring enligt matrismodell för den gotländska sjukvården.
Denna förändring trädde i kraft 1 januari 2011 och innebar för den
onkologiska enheten att den organiseras i verksamhetsområdet medicinska
specialiteter. Denna förändring påverkar inte ASIH:s arbete eller
ansvarsförhållanden.
Den 29 november 2010 beslutade kommunfullmäktige att socialnämnden ska
svara för en sammanhållen hemsjukvård i enlighet med utredningsförslag.
Utredningsförslaget fastställer socialnämndens ansvar till hälso- och sjukvård
på primärnivå inklusive palliativ vård, som med bibehållen patientsäkerhet, kan
ges i den enskildes hem (Nivå 1 och 2 enl. SKL). Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar är fortsatt för avancerad sjukvård i hemmet som kräver
slutenvårdskompetens och resurser (s.k. Nivå 3).
Min slutsats

De gjorda omorganisationerna inom socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen påverkar inte organisation, resurser, uppbackning eller
stöd för ASIH varför bedömningen är att vården för denna patientkategori är
fortsatt säker och med hög kvalitet.
Stefaan De Maecker,
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 2011-02-21
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Bilaga § 63

Interpellation om s.k. konsultcheckar
Ledamoten Anders Skantz (M) har i en interpellation till mig ställt frågan på
vilken grund s .k. konsultcheckar beviljas.
Svar:
Bidrag till enskilda företag styrs av förordning SFS 2000:283 Regionalt
bidrag till företagsutveckling. Förordningen innehåller ett övergripande
regelverk om hur stöd till enskilda företag skall hanteras. Enligt
förordningen kan ”bidrag i form av konsultcheck lämnas med högst 50 % av
godkända utgifter för åtgärden. Bidrag kan lämnas för utgifter för
produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller andra
liknande ändamål”.
Region Gotland beviljar konsultcheckar till gotländska företag som vill
utvecklas och växa. Företag inom de i tillväxtprogrammet utpekade
branscher och utvecklingsområden prioriteras. Bidrag ges inom följande
utvecklingsområden:
Affärsutveckling, insatser för framtagande av affärs- marknadsplaner och
grafisk profil. Olika marknadsinsatser som leder till ökad försäljning, dock ej
direkt marknadsföring via media.
Produktutveckling, insatser för utveckling av nya produkter, upplevelser
och tjänster.
I ansökan specificerar företaget de åtgärder som skall genomföras samt
vilken konsult som skall genomföra åtgärderna. Utbetalning av bidrag sker i
efterhand mot redovisning av fakturakopia på genomförda insatser samt
verifikation på att fakturan är betald.
Således finns det ett övergripande regelverk som styr detta med
konsultcheckar och där syftet är klart och en tydlig uppföljning finns.
Åke Svensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Bilaga § 64

Datum 2011-02-21

Interpellation om införande om garanti för
sammanboende
Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation efterfrågat en
garanti för sammanboende, utifrån de utfästelser de i kommunfullmäktige
sex representerade partierna gjorde i valrörelsen 2010.
Svar:
Nuläget är som följer:
Socialnämnden tillstyrkte 2010-09-15 en motion om parboendegaranti så
till vida att äldre par ska få bo tillsammans även om den ena parten inte har
eget omvårdnadsbehov. Det som återstår är motionsbehandling i
regionstyrelse respektive kommunfullmäktige.
Motionen kommer att behandlas i regionstyrelsen respektive
kommunfullmäktige inom kort. Vid tillstyrkan respektive bifall i ovan
nämnda församlingar kan kartläggning göras av vilka bostäder som kan
anpassas för parboende, riktlinjer och rutiner för biståndsbedömning
utformas samt hyreskontrakt som klargör hur besittningsrätten upprättas.
Under förutsättning av ett bifall kan arbetet påbörjas omgående.

Hanna Westerén
Socialnämndens ordförande
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Bilaga § 65

Datum 2011-02-21

Interpellation om kallelser och protokoll från samtliga
nämnder som PDF-filer
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation efterfrågat kallelser
och protokoll från samtliga nämnder i PDF-format.
Svar:
Lite bakgrund om hur nämnderna gjort:
Tillgängligheten på hemsidan till de politiska nämndernas kallelser och
protokoll ser idag väldigt olika ut. Det skiljer sig ganska väsentligt mellan
hur nämnderna väljer att göra. Listan i interpellationen är inte helt korrekt.
Felen påverkar dock inte helhetsbilden.
Exempelvis barn- och utbildningsnämnden (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildingsnämnden (GVF) publicerar allt som de uppfattar som offentligt
både inför och efter arbetsutskott och nämndsammanträde. Regionstyrelsen (RS) publicerar enbart protokoll efter nämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) tre nämnder gör som RS, medan hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN) och socialnämnden (SON) går mot mer öppenhet även
inför arbetsutskott.
På direkt förfrågan uppger barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) att
deras modell fungerar alldeles utmärkt. De har lång erfarenhet av detta
tillvägagångssätt.
Allmän utgångspunkt:
Det är ju en politiskt uttalad målsättning att stärka demokratin genom att
ge medborgarna ökat inflytande i beslutsprocesserna och eftersträva ökad
grad av medborgardialog. En naturligt led i detta arbete måste vara att
stärka medborgarnas möjlighet att ta del av offentliga handlingar och göra
dem tillgängliga så snart det är möjligt.
Enligt tryckfrihetsförordningen:
Nämndmöten
Kallelser, d.v.s. föredragningslistan, till nämndmöten blir offentliga
vid utskicket. Protokollen blir offentliga efter det att de har
justerats. Handlingar som går med kallelsen är inte offentliga. Undantag
gäller för handlingar som är inkomna till myndigheten såvida de inte är
hemliga p.g.a. sekretess. Handlingarna blir offentliga efter sammanträdet
undantaget sekretessbelagda handlingar.

Arbetsutskott
För en nämnds arbetsutskott gäller olika regler. Kallelsen, dvs. fördragningslistan, är alltid offentlig efter utskick. För det fall arbetsutskottet fattar
egna beslut med stöd av delegation gäller samma regler som för nämnd. I
de fall arbetsutskottet behandlar ärenden i egenskap av beredande organ
åt nämnden uppkommer ingen offentlighet, varken för handlingar eller
justerade protokoll.
Sen kan ju en myndighet (nämnd) ha en generösare tillämpning än tryckfrihetsförordningens regler om nämnden tycker så. Varje myndighet
(nämnd) har eget ansvar för hanteringen av dessa regler och inget som kan
tas över av någon annan nämnd eller fullmäktige, men rekommendationer går ju alltid att komma med.
Slutsatser:
- Att offentliga handlingar ska vara tillgängliga för allmänheten och media
är självklart. Vi ska verka för att förbättra och underlätta tillgängligheten.
- Hemsidan är en naturlig plats att söka informaton på. PDF-format eller
HTML är bra på olika sätt. Det ena är bättre för utskrifter och ur
tillgänglighets-synpunkt, medan andra föredrar HTML för att du ser allt
direkt på skärmen och kan snabbt orientera dig till det ärende som du är
intresserad av. Att skapa HTML-dokument är rätt mycket mer
tidskrävande för den som ska göra jobbet än att lägga ut PDF:er, vilket
är betydligt enklare.
- Att skapa enhetlighet i hanteringen i hela organisationen och i så stor
utsträckning som möjligt, underlättar och skapar förtroende hos
medborgarna och är något som vi gemensamt bör sträva efter.
- Att börja med att publicera kallelser med handlingar (offentliga) och
protokoll till nämnd är ett naturligt första steg som alla nämnder borde
kunna vara överens om.
- RS kan rekommendera de andra nämnderna ett tillvägagångssätt. Viktigt
att understryka är dock att nämnderna har fortsatt eget ansvar för
hanteringen.

Åke Svensson
Kommunstyrelsens ordförande

GOTLAND

Bilaga § 66

MOTION
TILL:

Gotlands Regionfullmäktige

Livsmedelsupphandling av lokala råvaror
Region Gotland är en stor och viktig upphandlare av varor och tjänster. En stor
sektor är livsmedel där också det lokala näringslivet är en stor lokal producent.
Vi anser därför att det finns skäl att se över Region Gotlands upphandlingsformer
och policies så att fler lokala entreprenörer och producenter kan komma i fråga
som leverantörer.
De krav som ställs på LOU (lagen om offentlig upphandling) från nationell och
EU-nivå går att tillämpa tillsammans med annan lagstiftning och i kombination
med lokal livsmedelspolicy som bör användas vid kommande upphandlingar.
Detta kan ske bland annat genom att skärpa kraven på livsmedel enligt följande:
•
•
•
•
•

Livsmedel producerade enligt svensk djurskyddslagsstiftning, nationell
livsmedel och miljölagstiftning.
Enligt ILOs:s (internationella arbetsorganisationen) grundläggande
konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
MSR:s (Miljö Styrnings Rådet) miljökrav och certifieringar
Ursprungsmärkning av alla varor
Konkurrensverket föreskrifter om miljökrav vid offentlig upphandling

Alla icke lokalproducerade livsmedel åsätts en transportmiljöfaktor (klimatsmart)
och ska beräknas enligt LCA(livscykelanalys) som varierar beroende på
produktionsland och plats.
Genom att skärpa kraven skulle en ny livsmedelspolicy öppna för möjligheten att
köpa från lokala producenter i större omfattning utan att för den skull komma i
konflikt med regelverket för offentlig upphandling eller gällande EU regler.
Det ovan beskrivna har prövats, bland annat i Laholms kommun, och av andra
kommuner och även rättsprövats med framgång.
Vi föreslår att
Region Gotland utreder förutsättningarna att upphandla lokalt genom att tillämpa
upphandlingslag och föreskrifter på ett sätt som ryms inom gällande lagar.
Slite den 13 februari 2011

Mats Hedström

Lena Celion

Bilaga § 66
GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-02-21

ANGÅENDE:

Surfning på skoltid

TILL:

Gotlands Regionfullmäktige

Genom upprörda medborgare har det kommit till min kännedom att barn i första klass på en
skola i Visby, under skoltid, har surfat på internetsidor med pornografiskt innehåll. Detta trots
att skolan i sin IT-policy (från 2003) stadgar att det inte är tillåtet att ”besöka porrsajter eller
rasistiska organisationer”.
Skolans datorer är arbetsredskap som skall vara till för elevers lärande och lärarnas arbete för
elevernas lärande.
Barn bör inte vare sig på eget initiativ eller oförskyllt genom kamraters agerande kunna
utsättas för sidor med explicit sexuellt eller våldsamt innehåll.
Uppenbarligen saknar Gotlands skolor – till skillnad från t ex skolorna i Västerås – spärrar mot
att komma åt sådana sidor. Om man likställer skolan med arbetsplatser är det många
offentliga och privata arbetsplatser som begränsar åtkomsten till pornografi, spel, streamad
musik och film osv.
Jag yrkar att
Region Gotland ska införa spärrar som begränsar surfningsmöjligheterna på skolornas datorer
vad gäller ovan beskrivna områden.

Anna Hrdlicka (M)
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GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-02-21

ANGÅENDE:

Temporärt lokalt (Gotland) handikapparkerings-tillstånd

TILL:

Gotlands Regionfullmäktige

Då någon drabbas av ett tillfälligt tillstånd av gravt handikapp som omöjliggör att den handikappade
kan på egen hand förflytta sig några längre sträckor ska ett temporärt parkeringstillstånd kunna
utfärdas.
Den läkare som behandlat/ar den handikappade ska ges möjlighet att omedelbart kunna utfärda ett
tidsbegränsat parkeringstillstånd som upphör att gälla så snart läkaren bedömer att den skadade
övervunnit sitt handikapp.
Som situationen ser ut i dag vid ex. Visby lasarett så kan det ibland vara helt omöjlighet vid återbesök
att hitta en parkering inom den handikappades förflyttningsavstånd för att klara av att ta sig in till
sjukhuset. Det kan och har inträffat att handikappade fått vända om och avboka besökstid.
Det finns alltid lediga markerade handikapplatser men dessa kan ju inte nyttjas då speciellt tillstånd
krävs.
Jag yrkar att
Region Gotland undersöker möjlighet att införa rätt (lokal trafikföreskrift) för läkare att införa
temporära handikapparkeringstillstånd som enbart gäller på Gotland och handikapplatser vid
vårdcentraler, Visby lasarett samt vid besök på kommunala förvaltningar.

Mats Hedström (M)
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GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-02-21

ANGÅENDE:

Tillgänglighetsanpassning av Roma- och Solbergabaden för
funktionshindrade

TILL:

Gotlands Regionfullmäktige

Gotlands allmänna simhallar är idag inte fullt ut anpassade för människor med funktionshinder. I
dagsläget utestängs många funktionshindrade från Roma- och Solbergabaden på grund av detta. Det
finns uppenbara brister som snarast möjligt behöver åtgärdas.
Moderata Handikapprådets förslag är att installera en enkel gångramp ner i simbassängen liknande den
gångramp som sommartid finns vid Gustavsviks badstrand. Gångramperna i ovan nämnda badhus ska
vara flyttbara så att de inte tar upp plats vid t.ex. simtävlingar och andra evenemang.
I Solbergabadet finns det hiss till och från omklädningsrummen, simbassängen och entréplanet.
Dessvärre kan de funktionshindrade badgästerna inte själva ta sig ner till omklädningsrummen eller
från omklädningsrummen till simhallen en trappa upp. Hiss finns från entréplanet men den är endast
öppningsbar med personalnyckel; på samma vis förhåller det sig från simhallen och
omklädningsrummen. Problemet löses enklast med att förse hissens entrédörrar med tryckknapp för
att tillkalla hissen till det våningsplan som den rörelsehindrade befinner sig på.
Golven i våtutrymmena, omklädningsrummen och i simhallarna i Roma- och Solbergabaden är i
dagsläget en halkfara för funktionshindrade med balans och rörelsesvårigheter. Det här problemet går
enkelt att åtgärda genom att förslagsvis fästa antihalkplattor på de befintliga golven i utrymmena.
Jag yrkar att
Regionfullmäktige Gotland vidtar åtgärder så att Gotlands funktionshindrade kan utnyttja de
kommunala badinrättningarna på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Anders Skantz (M)

2011-02-15
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Motion
Ökat demokratiskt inflytande med modern
informationsteknik
Region Gotland har under en längre tid fått dåliga betyg i undersökningar
på områden som handlar om förtroende och inflytande. Bland annat kan
SCB:s medborgarundersökning nämnas, där möjligheterna att påverka
kommunens beslut får låga betyg. Med ny informationsteknik kan
relationen mellan Region Gotland och medborgarna förbättras. Internet
öppnar möjligheter för medborgare att få mer insyn och mer inflytande i
offentlig verksamhet.
Genom offentlighetsprincipen garanteras att alla allmänna handlingar som inte
är belagda med sekretess är offentliga, men det är komplicerat och tidsödande
att få tag i handlingar. Att följa ett specifikt ärende genom alla beslutsnivåer, t.ex.
ett medborgarförslag eller ett bygglov kräver stora insatser, och är i princip
omöjligt för en vanlig medborgare. För att medborgare ska kunna delta i de
beslutsprocesser som pågår måste ärendehanteringen vara transparent. Det bör
vara möjligt att enkelt följa ett ärende genom alla beslutsnivåer. I princip bör
Region Gotlands ärendehanteringssystem vara tillgängligt över internet. I
samband med detta måste det dock säkerställas att medborgarnas integritet
värnas och att känslig information om enskilda individer inte offentliggörs.
Medborgarnas påverkan på de beslut som fattas i nämnder och styrelser är
begränsad. När representanter till fullmäktige och nämnder är valda sker de
flesta beslut utan insyn för den vanlige medborgaren. Det är först när ett beslut
är fattat som det blir tillgängligt via internet eller lokalpressen. För att öka
insynen, och bjuda in medborgare att delta i beslutsprocessen bör alla
handlingar inför möten med nämnder och styrelser göras offentliga på internet
innan mötet.

Alla allmänna handlingar och alla data som kommunen producerar, och som inte
berör enskilda individer bör successivt göras tillgängliga via Internet. Även olika
databaser bör göras tillgängliga i öppna och för allmänheten läsbara format.
Exempel på detta är ekonomiska resultat, miljönyckeltal, skolstatistik och
kvalitetsuppföljningar. På detta sätt kan medborgare lättare bidra med relevanta
synpunkter, fakta, information och samband som förbättrar kvalitet på beslut
och utförda tjänster.

Folkpartiet Liberalerna på Gotland
www.folkpartiet.se/gotland
gotland@folkpartiet.se

2011-02-15

Jag yrkar härmed att
•
•
•
•
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Region Gotlands ärendehanteringssystem i utvalda delar görs tillgängligt
över internet.
Alla handlingar inför Region Gotlands nämnd- och styrelsemöten görs
tillgängliga över internet innan mötet.
Region Gotland ser över andra möjligheter att genom modern
informationsteknik öka medborgarens insyn och inflytande.
Utbildningsinsatser anordnas så att alla medborgare har möjlighet att
utnyttja denna nya form av inflytande och insyn.

Johan Malmros (FP)

Folkpartiet Liberalerna på Gotland
www.folkpartiet.se/gotland
gotland@folkpartiet.se

Bilaga § 66

Centerpartiet på Gotland

Motion
2011-02-18

Beläggningsprogram enskilda vägar
Inom Region Gotland finns ett stort antal enskilda vägar som ännu inte har
beläggning. Underhållskostnaderna för grusvägarna är stort och dammbindning
krävs sommartid, vilket numera av besparingsskäl endast utförs vartannat år.
Långsiktigt bör det både ur tillgänglighetssynpunkt och ekonomiskt vara mer
fördelaktigt att dessa vägar beläggs.
I Statens infrastrukturplanering finns också ökade anslag till enskilda vägar. Under
2009 kunde vi på Gotland belägga betydligt mera av våra enskilda vägar på
landsbygden än vad som var planerat genom extra anslag från Trafikverket. Region
Gotland bör därför i samverkan med Trafikverket initiera ett projekt för att
möjliggöra beläggning på samtliga enskilda vägar med statsbidrag på Gotland.
Samverkan bör även ske med andra aktörer vid t ex kultur- och besöksvägar.
För att hela Gotland skall kunna bidra till tillväxt och utveckling är bra infrastruktur
avgörande. Därför är denna typ av satsningar på bra vägar viktigt för landsbygdens
utveckling och för att fler skall kunna bo och verka på landsbygden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att:
Regionfullmäktige uppdrar till Regionstyrelse/Teknisk nämnd att i samverkan med
Trafikverket initiera ett projekt för att möjliggöra beläggning av samtliga enskilda
vägarna med statsbidrag på Gotland.

Lokrume 2011-02-18

Eva Nypelius (C)
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2011/02/06
Motion
Till Kommunfullmäktige

It och modernisering
För att främja demokratin, utveckla nya arbetssätt och spara miljön föreslår vi att samtliga
Fullmäktiges och nämndernas förtroendevalda får en gotland.se mail –adress, konto och tillgång till
regionens intranät samt en bärbar dator.
Detta skulle spara miljön då man skulle kunna skicka ut handlingar på nätet och inte behöva skriva ut
och skicka allt i pappersformat och samtidigt spara in pengar på porto.
Det skulle även främja demokratin då alla förtroendevalda skulle ha lättare att komma åt handlingar
med bilagor mm på intranätet. För medborgarna skulle det bli lättare att få tag i sin politiker då det
bara skulle vara att skicka ett mail till förnamn.efternamn@gotland.se
Ett sådant här beslut skulle även kunna locka fler yngre till politiken. Men för att inte skrämma bort
nuvarande politiker bör man därför fortfarande kunna välja att få handlingarna på gammalt hederligt
vis.
För att möjliggöra ett modernt arbetssätt behöver installation av ett wifi-nätverk i fullmäktiges och
nämndernas möteslokaler på Visborg ske. Detta skulle underlätta avsevärt för förtroendevalda,
medarbetare och andra besökare att komma åt handlingar och dokument via internet.
Detta är ett förslag till beslut som skulle visa att Region Gotland vill vara en föregångsregion i
teknikutvecklingen och modernisering samt göra Region Gotland mer attraktivt.
Därför yrkar vi att regionfullmäktige beslutar att:
•

alla representanter i Regionfullmäktige och i samtliga Regionens nämnder ska få en
gotland.se mail-adress och behörighet till Regionens intranät

•

att utreda möjligheten att alla förtroendevalda i Regionen kan få, en bärbar dator alternativt
en läsplatta.

Alexander Jansson
Centerpartiet
Andreas Nypelius
Centerpartiet
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SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2011-02-21

MOTION TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Inför ”Design Med Omtanke” i Region Gotland
Sedan 2008 finns det beslut inom Västra Götalands region som innebär att när
man gör en ny- eller ombyggnad av offentliga lokaler, bör det ske med Design
Med Omtanke (DMO). En viktig utgångspunkt är att hela personalen är med
och utformar den nya arbetsplatsen samt att de kommer in i ett tidigt skede.
Personalen i verksamheten är de som har mest kunskap och erfarenhet kring
den verksamhet som ska bedrivas. DMO innebär också att personalen är med
och beslutar om såväl färgval som inredning. Med denna metod kan man
påverka både personalens arbetsmiljö positivt men också besökarens
upplevelse av att besöka en offentlig lokal. Detta kan göras genom färgval
som har en avstressande effekt, möblering och möbelval som ökar
tillgängligheten samt att man ”tänker till” utifrån vem som förväntas besöka
lokalen t.ex. människor med synnedsättning, smärta, rullstolsburna.

Därför föreslår jag att:
Införa Design Med Omtanke i regionen som beskrivs i motionen.

Torgny Ammunet (s)

ARBETARRÖRELSENS HUS, 621 65 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se
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Motion till fullmäktige angående habiliteringsersättning
I region Gotland kan människor med psykiska funktionsnedsättningar
få sysselsättning/daglig verksamhet enligt LSS eller SOL.
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag
som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda
levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket
stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
SOL (socialtjänstlagen) är en ramlag som ger varje kommun stora möjligheter att utforma sin
verksamhet efter skiftande behov. Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de
övergripande mål och värderingar som styr verksamheten.Socialtjänsten skall under
hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Har du daglig verksamhet enligt LSS får du habiliteringsersättning, men inte om du har beslut
om sysselsättning enligt SOL.
Med habilitering avses medicinska, sociala och pedagogiska åtgärder som syftar till att
utveckla funktionshindrade både psykiskt och fysiskt, samt öva upp deras anpassnings- och
arbetsförmåga. Syftet med ersättningen är främst att stimulera uthållighet, allmän aktivitet och
prestationsförmåga. Ersättningen till personer som deltar i verksamheten uppgår f.n. normalt
till ca 40 kr per heldag, dvs. motsvarande 0,1 % av ett prisbasbelopp. Personerna har i övrigt
sin försörjning från socialförsäkringen i form av sjukersättning eller aktivitetsersättning
(pension).
Inom regionen pågår en utveckling av sysselsättning/daglig verksamhet för personer med en
psykisk funktionsnedsättning, där sammarbetet mellan omsorgen och socialtjänsten har
påbörjats. Utbudet kan därmed breddas och olika personer mötas. Nackdelen är att personer
som utför samma arbete får olika ersättning dvs en del får habiliteringsersättning och andra
inte.
Därför föreslår vi fullmäktige att:
-

Införa habiliteringsersättning även till personer som har sysselsättning enligt
socialtjänstlagen

Visby 2011-02-21

Jennie Jarve

Brittis Benzler

Per Edman

Annamaria Bauer

Bodil Rosengren

Kenneth Lindblad

